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Синдикат ФЦА у Крагујевцу: Радници ће на посао долазити по позиву 
али то није крај фабрике 
 
Пише: Бета 

 
Председник Самосталног синдиката фабрике Фијат Крајслер аутомобили Србија 
(ФЦА) Зоран Марковић најавио је вечерас да ће запослени у тој компанији у 
наредном периоду радити „по позиву“ али и оценио да то „не значи крај“ Фијатове 
фабрике у Крагујевцу. 
     
Марковић је за телевизију Крагујевац потврдио да је пословодство ФЦА обавестило запослене 
да је Министарство привреде одобрило италијанском произвођачу да од 17. јуна може да 
упућује раднике на плаћено одсуство до краја календарске године. 
„Радници ће наставити да долазе на посао по позиву пошто је менаџмент компаније донео 
одлуку да се возила производе само у складу са потражњом на светском тржишту“, рекао је 
председник синдиката. 
Марковић је најавио да радници ФЦА неће радити сутра ни у понедељак, 17. јуна, али да ће од 
уторка, 18. јуна бити позвани на посао. 
„Ово не значи крај Фијатове фабрике и неупоредиво је са случајем некадашње фабрике „Застава 
аутомобили‟. Током плаћеног одсуства радници ће примати 65 одсто зараде од просека у 
последњих 12 месеци“, казао је Марковић. 
Он је рекао да су радници ФЦА „доста уплашени“ јер је путем друштвених мрежа пренета 
нетачна информација да Фијат неће радити до краја године. 
„Тачно је да у складу са законом послодавац има право да пошаље раднике на 45 дана плаћеног 
одсуства, а Фијат је тражио додатних до 87 дана. Производња ће се одвијати према потражњи“, 
рекао је Марковић. 
Упитан да ли то значи да ће се до почетка августа, радити тек два-три дана недељно, Марковић 
је одговорио да је то „најгори сценарио“. 
„Математички, ако се гледа са одморима и државним празницима, и ако би и свих 87 дана било 
плаћеног одсуства, биће 40-ак радних дана на шест месеци. Али то је најгори сценарио“, казао 
је Марковић. 
Он је додао да је „аларм“ у фабрици ФЦА у Крагујевцу „стиснут већ годину и по дана“ и да се 
чека на нови модел који би решио садашње проблеме. 
„Воде се разговори у позитивном смеру и са представницима Владе Србије и компаније која 
има и жељу и намеру да буде стожер развоја привреде Србије. Верујем, надам се да ће ФЦА дуго 
да ради у Крагујевцу и са нашим наредним покољењима“, рекао је Марковић. 
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Свако десето дете у Србији приморано да ради 
Аутор: Катарина Ђорђевић 

 
Поводом обележавања Међународног дана борбе против дечјег рада, поменут је 
податак да се наша земља налази на 46. месту у свету по индексу „прекинутог 
детињства”, мада врло често породица није свесна да је дете подвргнуто радној 
експлоатацији 
 
Због растућег сиромаштва у земљи, свако десето дете у Србији укључено је у дечији рад, а радна 
злоупотреба малишана присутнија је у сеоским и сиромашним срединама. Оно што посебно 
забрињава јесте чињеница да три одсто деце у нашој земљи ради у условима опасним по живот, 
односно на улици, чиме себе ставља у ризик да постане жртва трговаца људима и сексуалне 
експлоатације, упозорава се у Посебном извештају заштитника грађана о стању права детета у 
Србији. У овом извештају такође се скреће пажња на чињеницу да школе ретко обавештавају 
градски центар за социјални рад да дете не долази на наставу, да време проводи на улици у 
прошњи или да „ради“ на прометним градским саобраћајницама. 
Истичући да је у Србији и даље присутан недозвољени дечији рад, министарка без портфеља 
задужена за демографију и популациону политику Славица Ђукић-Дејановић оценила је да се 
због тога наша земља налази на високом 46. месту у свету по индексу „прекинутог детињства”. 
Поводом обележавања Међународног дана борбе против дечијег рада, нагласила је да 
породица понекад није ни свесна чињенице да је дете подвргнуто радној експлоатацији. 
– Дешава се да деца не иду у школу јер су пристигли пољопривредни послови. Родитељи се 
поносе што је њихово дете радно, а и деца то не доживљавају на начин који није у складу са 
међународним стандардима и у најбољем интересу деце – оценила је др Славица Ђукић-
Дејановић. 
Процене стручњака из центара за социјални рад говоре да око хиљаду малишана живи и ради 
на улици – то нису само ромска деца, већ малишани из породица са дубоко поремећеним 
односима, у којима неретко „царују” насиље, алкохолизам и наркоманија. Родитељи ове деце 
од њих очекују да буду храниоци породице и да од „џепарца“ који зараде на улици прехрањују 
своју млађу браћу и сестре. Ресоцијализација ове деце је веома тешка између осталог и због 
тога што ови малишани одрастају са причом да је њихова дужност да доносе хлеб у кућу и 
помажу родитељима у издржавању породице. 
Међутим, иако је за већину особа присилни дечији рад синоним за просјачење, листа опасних 
занимања којима се баве деца далеко превазилази прање аутомобила на прометним 
саобраћајницама и сакупљање секундарних сировина. Због тога је Србија још 2003. године 
ратификовала Конвенцију о најгорим облицима дечијег рада, а 1. јануара 2018. године ступила 
је на снагу листа опасних занимања која су забрањена за млађе од 18 година. 
Како у разговору за наш лист истиче Јован Протић, из Међународне организације рада, овом 
уредбом утврђено је шта су опасне околности за децу а то су – рад испод земље, прековремени 
рад, рад на саобраћајницама, рад ван места пребивалишта деце млађе од 15 година живота, рад 
у скученим просторима (машине или канали), рад на висини или у дубини, рад са опасним 
машинама, уређајима и оштрим предметима, као и рад у нефизиолошком положају тела, као 
што је дуготрајно стајање, клечање или повијен положај... 
У опасне делатности спадају и рударство, снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и 
климатизација, услужне делатности у гајењу усева и засада, помоћне делатности у узгоју 
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животиња, лов и траперство, сеча дрвећа, услужне делатности у вези са шумарством, риболов, 
уклањање отпадних вода, сакупљање опасног отпада, третман и одлагање отпада, поновна 
употреба материјала, санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања отпадом, 
здравствене делатности, коцкање и клађење, погребне и сродне делатности, као и делатност 
неге и одржавања тела. 
Уколико послодавци радно ангажују децу у супротности са овим правилником, инспектор рада 
може покренути захтев за покретање прекршајног поступка и запрећена казна за послодавца са 
својством правног лица је од 800.000 до 1.000.000 динара, а за послодавца који је приватни 
предузетник од 400.000 до 500.000 динара. 
 
 


